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افزایش درخواست برای فروش 
و یا تغییر کاربری هتل ها

رئیس هتلــداران 
کشــور از افزایــش 
درخواســت برخــی از 
مالکان هتل هــا برای 
تغییر کاربری و یا فروش 

هتل  خبر داد و گفت: اکثــر هتل ها در حال حاضر 
ورشکسته شده اند و حتی توانایی تأمین هزینه های 
آب و بــرق را ندارند. به گزارش فارس، جمشــید 
حمزه زاده اظهار کرد:  بیشترین درخواست تغییر 
کاربری برای تبدیل هتل ها به واحدهای مسکونی 
و اداری بوده اســت که وزیر گردشگری تاکنون با 
هیچ موردی در این زمینه موافقت نکرده است. وی 
درباره مطالبات هتلداران از دولت گفت: تاکنون تنها 
حمایت های انجام گرفته در زمینه ارائه بسته های 
حمایتی بوده ولی بخش اعظم مطالبات همچنان 
بدون پاســخ مانده است که به ســرانجام رسیدن 
درخواست ها و مطالبات جامعه هتلداران در حال 
حاضر از ید و اختیار وزیر گردشگری خارج است و 
دولت باید آن را اجرایی ســازد که ما در حال حاضر 

امید چندانی به این مسئله نداریم.
    

در هفت ماه نخست سال صورت گرفت؛
صدور بیش از ۴ هزار پروانه 

ساختمانی در تهران
مدیــرکل تدویــن 
ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداری تهران 
از صدور ۴ هــزار و ۱۰۵ 
مورد پروانه ساختمانی 

در هفت ماه نخســت ســال جاری و کاهش ۱۹ 
درصدی متراژ ساخت وساز نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۸ خبر داد. این آمار در مدت مشابه سال قبل 
۵ هزار و۴۳۰ مورد بوده است. به گزارش ایلنا، حامد 
سلیمی گفت: از لحاظ متراژ ساخت وساز در هفت 
ماه اول امسال، مجوز ســاخت حدود ۵ میلیون و 
۶۵۰ هزار مترمربع صادر گردیده است؛ این در حالی 
است که سال گذشته مجوز ساخت حدود ۶ میلیون 
و ۹۸۰ هزار مترمربع صادرشده بود که شاهد کاهش 
حدود ۱۹ درصدی ساخت وساز ازلحاظ متراژ نیز 
هستیم. سلیمی گفت: از تعداد پروانه های صادره 
در ۷ ماه نخست امسال، ۳ هزار و ۷۹۹ مورد در پهنه

R )مســکونی( ۲۲۸ مورد در پهنــه M )مختلط 
تجاری، اداری و مسکونی( و ۷۸ مورد در پهنه S )کار 

و فعالیت( قرار دارند.
    

کشف ۵۸۰ هزار عدد ماسک 
احتکار شده در غرب تهران 

رئیس پلیس امنیت 
عمومی تهــران بزرگ 
از کشف ۵۸۰ هزار عدد 
ماســک احتــکاری از 
انبــاری در غرب تهران 

خبر داد. به گزارش مهر، سردار علی ذوالقدری اظهار 
کرد: در رصدهای اطالعاتی مأمــوران پایگاه دوم 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی پایتخت متوجه 
شــدند مالک یک انبار دریکی از محالت شهرک 
گلســتان در غرب تهران مقادیر زیادی ماســک 
جمع آوری و احتکار کرده است. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ بابیــان اینکه هویت مالک 
انباری شناســایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به 
مرجع قضائی منعکس شد، افزود: دستور دستگیری 
متهم و بازرسی از انبار اخذ شد و روز گذشته تیمی از 
مأموران پایگاه دوم پلیس امنیت اقتصادی به نشانی 
اعالمی اعزام و ضمن دستگیری مالک انباری، موفق 

شدند ۵۸۰ هزار ماسک سه الیه کشف کنند.
    

تمدید دفترچه  های بیمه 
سالمت تا پایان فروردین ۱۴۰۰

مدیرکل سامانه ها و 
روش های الکترونیکی 
ســازمان بیمه سالمت 
ضمن تشــریح فعالیت 
پایگاه اطالعات برخط 

بیمه شدگان درمان کشــور، از تمدید تاریخ اعتبار 
دفترچه  های بیمه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ در 
تمامی صندوق های بیمه  ای به جز صندوق ایرانیان 
خبر داد. به گزارش تسنیم، صدراهلل عباسی گفت: 
این اتفاق برای تمامی صندوق  های بیمه ای سازمان 
بیمه ســالمت، به جز صندوق بیمه ایرانیان افتاده 
اســت، البته بیماران خاص صنــدوق ایرانیان نیز 
مشمول این تمدید اعتبارشده اند. او تصریح کرد: با 
این تمدید سیستمی، دفاتر ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار 
و ۲۶۷ بیمه شده در صندوق  های کارکنان دولت، 
سایر اقشار، روستائیان و عشایر و سالمت همگانی 
و  ۱۰ هزار و ۲۱۱ بیمار خاص در صندوق ایرانیان تا 
پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تمدید اعتبارشده اند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»تهران به مــدت دو هفته تعطیل 
 شــود«. این خروجی جلسه روز شنبه 
کمیته بررسی مشکالت حوزه سالمت 
استان تهران با حضور استاندار تهران، 
رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران، 
اعضای کمیته سالمت مجمع نمایندگان 
تهران و روســای سه دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران و معاون شهردار تهران 
بود. کمیته ای که با درخواســت اولیه 
تعطیلی دوهفته ای تهران موافقت کرده 
و در انتظار تأیید نهایی ستاد ملی مقابله 
با کرونا به ریاست حسن روحانی و در نظر 
گرفتن مالحظات اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی است که قرار بر این شده به زودی 
تعیین تکلیف شود. تعطیلی دوهفته ای 
تهران که بارها از سوی محسن هاشمی، 
رئیس و دیگر اعضای شورای شهر تهران، 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن شهر 
تهران و مجمع نمایندگان استان تهران 
مطرح شده، در شرایطی با موافقت اولیه 
قرارگرفته که حمله ویــروس کرونا به 
پایتخت، جمعیتی بالغ بر هشت میلیون 

نفر را با خطر جدی روبه رو کرده است. 
ظرفیت تهران در  زمینه کرونا 

درحال تکمیل شدن است
طبق آمــار، تهــران در شــب ها 
هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت 
ساکن و در روزها ۱۲ میلیون جمعیت 
دارد. دراین بین جمعیت ســه میلیون 
و ۴۰۰هزارنفــری هــر روز به پایتخت 
مراجعه مي کنند، براي حضور در مشاغل 
از شــهرهاي اطراف مانند کرج، مالرد، 
اسالمشــهر، قزوین، ورامین، شهرري 
و... یا از اســتان هاي دیگر بــراي انجام 
امــور اداري و مراجعه بــه وزارتخانه ها 
است. این ســیل جمعیتي که بیشتر 
از جمعیت چند اســتان  بزرگ کشور 
به حساب مي آید، باعث شده که پایتخت 

به نقطه پرخطــر و عامل اصلي گردش 
ویروس کرونا در کشور تبدیل شود. پس 
با تعطیلي دو هفتــه ای پایتخت حدود 
۴۷ میلیون مراجعه مردم از شــهرهاي 
اطــراف و دیگر اســتان ها کاهش پیدا 
مي کند و این موضوع مي تواند فرصتي 
براي احیاي بیمارستان ها و کاهش آمار 
کرونا در تهران باشد. بنا به گفته مسئوالن 
شهري استان تهران، وضعیت مهم ترین 
استان سیاسي کشور در حالي وخیم تر 
از سایر استان ها ارزیابی شده که گفته 
مي شود، دولت به دالیل امنیتي حاضر 
نیست محدودیت هاي سخت گیرانه اي 
براي این اســتان اعمال کنــد و در این 
میان شــرایط شــهر تهران هم از بابت 
تعداد بســتري ها و فوتي هــاي روزانه 
کووید-۱۹ از باقي شــهرهاي اســتان 
بدتر است چنانکه حسن خلیل آبادي، 
عضو شــوراي شــهر تهران، از افزایش 
۱۰۰ درصدي آمار مــرگ در پایتخت 
نسبت به قبل از شــیوع کرونا، خبر داد 
و گفــت: برنامه ریزي هــا جهت ایجاد 
سه آرامســتان جدید در پایتخت آغاز 
شده است. خلیل آبادي اضافه کرد که 
قبرستان هاي جدید در مناطق جنوب، 
شرق و غرب تهران ساخته خواهند شد. 
خلیل آبادي در شرایطي از ساخت این 
قبرستان ها به مدت یک سال دیگر خبر 
مي دهد که بنا بر تأکید او، همین اکنون 
قبرهاي بهشت زهرا سه طبقه شده و از 
قبور قدیمي نیز دوباره استفاده مي شود. 
خلیل آبــادي نیز به جمعیــت بیش از 
سه میلیون نفر شناور تهران که روزانه 
در آن رفت وآمد دارند، اشاره مي کند و 
مي افزاید: امکانات درماني در پایتخت و 
حضور بستگان برخي از بیماران در تهران 
از دالیل مراجعه بیشتر بیماران کرونایي 

به بیمارستان هاي پایتخت بوده است.
وضعیت تهران وحشتناک است

طبق آمار رسمي وزارت بهداشت و 
درمان که روزانه از سوي سیما سادات 
الري، سخنگوي وزارت بهداشت قرائت  

مي شود، از شنبه تا یکشنبه هفت هزار 
و ۷۱۹  بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ 
در کشور شناسایي شدند و کرونا جان 
۴۳۴ بیمــار را گرفت. روز شــنبه هم 
عضو ستاد ملي مقابله با کرونا، وضعیت 
را وحشتناک توصیف کرد و گفت: من 
شنیدم که دولت گفته بود همه جا باید 
براي یک هفته تعطیل باشند، اما دیدم 
مغازه ها در خیابان ها باز هستند، شاید 
قرار است بعداً تعطیلي اجرا شود. باالخره 
باید چنین اتفاقــي رخ بدهد و مدارس، 
دانشگاه ها، رستوران ها، مراکز خرید و 
... حداقل براي یک هفته تعطیل شوند 
تا آمار کمي پایین بیاید، چون وضعیت 
خیلي وحشــتناک اســت و اصاًل در 

بیمارستان ها جا نیست.
مینــو محــرز، ادامــه داد: واقعاً ما 
پزشــک ها اذیت شــده ایم، ما جسماً 
خسته نیســتیم و به این شرایط عادت 
داریم. روحی خسته شدیم چون تعداد 
مریض های بدحال و مرگ ومیر بیشتر 
شده است. این شرایط روحی روی جسم 
هم تأثیر می گذارد، پرسنل یکی از یکی 

از بین رفته اند و تعداد کم است.
ایران جزو ۵ کشور اول در مرگ 

بیماران کرونایی
چند وقتی می شود که مرگ ها براثر 
کرونا بیشــتر شــده اند و این آمار حاال 
روی ۳۰۰ و ۴۰۰ نفر در روز می چرخد. 
این آمار به گفته محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
یعنــی فاجعه. او بــه این نکته اشــاره 
می کند که تعداد مرگ اعالمی و رسمی 
ثبت شده روزانه باالی ۳۰۰ یا ۴۰۰ مورد 
اعالم می شود و همه می دانند و مسئوالن 
وزارت بهداشــت هم اعالم کرده اند که 
این آمار، فقط آمار بیماران ثبت شــده 
است و آمار باالتر از این هاست. سازمان 
نظام پزشکی با بررســی های میدانی، 
در بیمارستان ها و محل های دفن افراد 
مبتالبه کرونا، عددی حداقل سه برابر 
آمار اعالمی را در زمینه مرگ ومیر ناشی 

از کووید-۱۹ کسب کرده است. بنابراین 
این موضــوع به توجهی بســیار جدی 

نیاز دارد.
ظفرقنــدی ادامــه داد: میــزان 
مرگ ومیر بیمارســتانی مــا در حوزه 
بیماری کرونا، حدود ۱۵ درصد اســت 
و این عدد بسیار باالست. بر این اساس 
۱۵ درصد از بیماران مبتالبه کرونایی که 
به بیمارستان آمده و بستری می شوند، 
فــوت می کنند. درحالی کــه این عدد 
در کشــورهای دیگر به طور متوســط 
پنج درصد است. البته کشورهایی هم 
هستند که میزان مرگ ومیر در مبتالیان 
بستری شان بین دو تا سه درصد است. 
بنابراین مــا اوال جزو پنج کشــور اول 
در حوزه مرگ ومیر بیمــاران مبتالبه 
کرونا هســتیم، دوم اینکه مرگ ومیر 
بیمارســتانی مان ۱۵ درصد اســت و 
نکته سوم ۴۰ تا ۵۰ درصد از مرگ ومیر 
بیمارســتانی مان قبــل از رســیدن 
به آی ســی یو اســت؛ یعنی بیمار یا در 
اورژانس فوت می کند و یا در بخش های 

کووید.
 تعطیلی در کشور 
باید هوشمند باشد

ظفرقندی تصریح کــرد: تنها در دو 
مورد اعمال قوانین سخت و مؤثر انجام 
شد. یکی ۱۳ فروردین و دیگری اربعین؛ 
بعدازآن سختگیری ها جدی گرفته نشد 

برای مثال تجمعاتی که در مشهد برگزار 
شــد و صحنه هایی که در آن استادیوم 
دیدیم، بسیار بد بود. هر تجمعی در این 
شرایط یک نوع قتل است. زیرا زنجیره ای 
را آغاز می کنیم که بــه مرگ ومیر باال 
منجر می شود. متأســفانه یکی از علل 
اصلی باال بودن میزان ابتال و مرگ ومیر، 
این است که علی رغم درخواست های 
مکرر ســازمان نظام پزشکی و جامعه 
پزشکی، رفتارهای الزام آور یا کنترل های 
محدودکننده واقعی که در همه کشورها 

وجود دارد، انجام نشده است.
ظفرقندی در رابطه با اعمال قرنطینه 
و تعطیلی دوهفته ای تهران، به تعطیلی 
هوشمند معتقد است. بر اساس گفته های 
او معنی تعطیلی هوشمند این است که 
سه اصل در نظر گرفته شــود و در این 
صورت یک تعطیلی دوهفته ای می تواند 
به تهران کمک کند. این ســه اصل این 
اســت: ۱- جایی که قرار است تعطیل 
شود، چقدر در آلودگی تأثیرگذار است؟ 
۲- آیا اساســاً امکان تعطیلی این محل 
وجود دارد یا خیر و ۳- ادامه روند تعطیلی 
به لحاظ ضربه اقتصادی قابل تحمل است 
یا خیر؟ اگر این ســه اصل رعایت شود، 
تعطیلی دوهفته ای قابل قبول اســت؛ 
یعنی تعطیلی مراکزی که آلوده کننده 
هستند، امکان تعطیلی آن ها وجود دارد 
و سوم به لحاظ اقتصادی شرایط شهر یا 
کشور را مختل نمی کنند. این سه شرط 
قابل ارزیابی است و می توان دراین باره 

تصمیم گیری کرد.
محدودیت ها تنها روی کاغذ 

مصوب می شود
شورای شــهر تهران هم بر تعطیل 
شدن و کنترل ویروس تأکید دارد. روز 
گذشته مهدی هاشمی، رئیس شورای 
شهر تهران گفت: باید پیش از اینکه کرونا 
آثار خود را بگذارد تصمیمات را بگیریم، 
نه اینکه پشــت کرونا حرکت کنیم. او 
معتقد است تعطیلی حداقل دوهفته ای 
تهران و کالن شهرها باید به سرعت انجام 
شود، چراکه در غیر این صورت مشکالت 

فراوانی برای کشور ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر محمد ساالری، رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شــهر تهران نیز در تذکری با انتقاد از 
بی توجهی دولــت به ضرورت تعطیلی 
دوهفته ای تهران گفت: مجموع مواضع 
و اقدامات دولت و مقامات مســئول در 
مقابله بــا ویروس کرونــا بیانگر نوعی 
روزمرگی و عادت کردن به اوضاع بحرانی 

است.
به گفته ســاالری، مردم از ترس 
کرونا و فقر معیشــتی به اســتیصال 
رسیده اند و وضعیت اجتماعی بسیار 
شکننده شــده اســت. دولت تن به 
تعطیلی شهرهای کانون کرونا مانند 
تهران نمی دهد و علی رغم تالش هایی 
که بــرای احیاء، تقویت و گســترش 
خدمات درمانی و بیمارستانی داشته، 
اقــدام درخــوری پیش رو نــدارد و 
در زمینه تســت گیری گســترده و 

شناسایی ناقالن نیز برنامه جامعی که 
انتظار جامعه است، ندارد. 

این عضو شورای شهر تهران با بیان 
اینکه مدیریــت بحران کرونــا تنها با 
پروتکل نویسی و گفتاردرمانی و خواهش 
از مردم برای رعایت پروتکل ها به جایی 
نمی رســد، اظهار کرد: عمده کسانی 
که روزانه مجبورند با استفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی شلوغ در محیط های 
کاری متراکم خود حاضر شوند اقشاری 
از جامعه اند که جز این راه دیگری برای 

گذران معیشت حداقلی خود ندارند. 
ســاالری اضافه کــرد: مســلماً 
عواقب اقتصادی تعطیلی دوهفته ای 
بســیار کمتر از عواقب طوالنی شدن 
وضعیت بحرانی کنونی اســت، البته 
که این تعطیلی دوهفته ای در تهران 
و برخی شــهرها باید مبتنی بر اصول 
کارشناســی همه جانبــه و معطوف 
بــر برنامه عملیاتی گام به گام باشــد. 
او همچنیــن از ســتادملی کرونــا و 
رئیس جمهور تقاضا کرد که بیش از این 
زمان را از دست ندهند و هرچه سریع تر 
نســبت به قرنطینه کامل دوهفته ای 
تهران بــا رعایت همــه مالحظات و 
پیش بینی هــای الزم جهــت تأمین 

مایحتاج اصلی مردم اقدام کنند.
در آخر اما الزم به ذکر است مسئوالن 
باید به صورت جدی در رابطه با تعطیلی 
تهران و ســایر اســتان های وضعیت 
قرمز و حاد تصمیم گیری کنند. کرونا 
دیگر ماننــد ۹ ماه پیــش جدی تلقی 
نمی شــود و همین امر باعث باال رفتن 
تعداد کشــته ها و مبتالیان شده است. 
به گفته برخی از پزشــکان و مسئوالن 
حوزه بهداشــت و درمــان در آینده ای 
نزدیک مرگ ۹۰۰ نفر در روز نه عجیب 
و نه غیرعادی به نظر می رســد. از سوی 
دیگر ایــرج حریرچی گفته اســت که 
کرونــا در خوش بینانه ترین حالت یک 
سال دیگر هم در کشور باقی می ماند و 
این یعنی هرکــدام از ما در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم 
قربانی این ویروس باشیم. بهتر است برای 
بهبود شرایط سختگیری ها بیشتر شود 
و نظارت بیشــتری بر عبور و مرور بین 
استانی، تجمع ها و ... انجام شود تا الاقل 

کشته های کمتری داشته باشیم. 

تأکید درخواست کنندگان تعطیلی دو هفته ای پایتخت:

محدودیت ها واقعی باشد نه روی کاغذ

خبر

آمفتامین یا شیشه، ماده محرک اعتیادآوری 
است که مصرف آن مانند همه مواد اعتیادآور دیگر 
دارای آثار و عوارضی اســت که گاهی این عوارض 
جبران ناپذیر هستند. مصرف این ماده به ویژه در 
گروه های سنی نوجوان و جوان زیاد است زیرا آثار 
کوتاه مدت لذت بخشی دارد که فرد را به مصرف آن 
تشویق می کند. فرد به واسطه مصرف این ماده به 

لذت می رسد و حال خوبی به او دست می دهد. 
بنا بر گفته های رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد 
سازمان بهزیســتی کشــور امروز نگرش برخی 
زوج های جوان نســبت به مصرف مواد صنعتی 
جهت بهبود کیفیت رابطه جنسی مثبت شده که 
این مسئله بسیار نگران کننده است زیرا مصرف این 
مواد عالوه بر عوارض جسمی مثل نارسایی های 
کبدی و کلیوی، عوارض روانی و اجتماعی به همراه 

دارد. به گزارش ایرنا، ماریت قازاریان افزود: مصرف 
شیشه اعتمادبه نفس کاذبی به فرد می دهد و فرد 
تصور می کند که میل جنسی  او افزایش پیداکرده 
اســت. زنانی که قبل از رابطه زناشویی از شیشه 
استفاده می کنند ازنظر احساس و عواطف دچار 
مشکل هستند. چون این احساس واقعی نیست 
و تحت تأثیر مصرف یک ماده خارجی مانند شیشه 
ایجاد می شود و عدم تعادل روحی و روانی را می توان 
در این دسته از افراد مشاهده کرد و تشخیص داد. 
او ادامه داد: هنگامی که فردی در رابطه جنســی، 
اســتفاده از این مواد تجربه می کند، کم کم فکر 
می کند بدون مصرف شیشــه اصــاًل نمی تواند 
رابطه ای برقرار کند و این رابطه لذت بخش نخواهد 
بود درحالی که این حس به طورقطع اشتباه است 
و همین موضوع موجب وابستگی فرد به مصرف 

مواد می شود و دیگر فرد نمی تواند بدون مصرف 
مواد رابطه ای سالم را داشــته باشد. رئیس گروه 
پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: 
نگران کننده ترین مسئله زمانی است که یک زوج، 
تأثیر مثبت آن ماده کاذب را می بیند و آن را حتی به 
شخص دیگری معرفی می کند. امروز بین زوج های 
جوان این مسئله را زیاد می بینیم که مصرف مواد را 
به همدیگر تجویز و توصیه می کنند و اگر می بیند 
دوســتش نمی تواند رابطه ای داشته باشد او را به 

مصرف مواد تشویق می کند.
تغییر انگیزه زوج ها در مصرف مواد

رئیس گروه پیشــگیری از اعتیاد ســازمان 
بهزیســتی کشــور درباره اعتیاد زنــان گفت: 
عوامل متعــددی باعث گرایش زنان به ســمت 
مصرف این موارد می شــود مثــاًل نگرش مثبت 

خانواده نسبت به مصرف مواد که ازجمله عوامل 
 خانوادگی هســتند در اعتیاد زنــان نقش دارد.

قازاریان افزود: داشــتن یک پدر یــا برادر یا عضو 
نزدیکی در خانواده که مصرف کننده هســت یا 
همسر معتاد می تواند عوامل خطر در بُعد خانواده 
باشند که یک زن یا یک همسر را به سمت مصرف 
مواد سوق می دهد. متأسفانه مصرف مواد توسط 

زنان با تشویق همسری که مصرف کننده هست 
از زمان های گذشته نیز وجود داشته است. این ها 
تجربه و اتفاق های جدیدی نیستند و در گذشته 
هم به دلیل اینکه آگاهی زنان نسبت به عوارض و 
عالئم مصرف مواد کم بود به سمت مصرف مواد رو 
می آوردند یا حتی گاهی به خاطر مسائل درمانی 

این ماده را مصرف می کردند.

با هدف بهبود رابطه جنسی صورت می گیرد؛

رواج مصرف مواد صنعتی بین زوج های جوان

عضو شورای شهر تهران: 
عواقب اقتصادی تعطیلی 

دوهفته ای بسیار کمتر 
از عواقب طوالنی شدن 
وضعیت بحرانی کنونی 

است، البته که این تعطیلی 
دوهفته ای در تهران و 

برخی شهرها باید مبتنی 
بر اصول کارشناسی 

همه جانبه و معطوف بر 
برنامه عملیاتی گام به گام 

باشد

رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی کشور: جزو 

پنج کشور اول در حوزه 
مرگ ومیر بیماران مبتالبه 
کرونا هستیم، مرگ ومیر 

بیمارستانی مان ۱۵ درصد 
است و ۴۰ تا ۵۰ درصد از 
مرگ ومیر بیماران قبل 
از رسیدن به آی سی یو 

بیمارستان است
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